
 

महारा  शासन 

ामिवकास व जलसंधारण िवभाग 

ामपंचायत माळेवाडी(अ.) ता. माळिशरस िज. सोलापुर 

१४ वा िव  आयोग  

ई – िनवीदा अंतगत खुली िनवीदा सुचना .ं Purchase/०२/२०१८ 
 

माळेवाडी(अ.) ामपंचायत कडून खालील नमूद कामाची ई-िनिवदा प तीने िनिवदा मागवीत खालील  कामाबाबत सिव तर तपशील 

http://www.mahatenders.gov.in.या सं केत थळावर उपल ध आह.े  

कामाचे नाव मंजूर िनिध को  या िनिवदा 
र कम 

बयाणा र कम कं ाटदाराचा वग 
न दणीकृत 

मौजे माळेवाडी(अ.) क रता 
इलेि क चार चाक  
हाय ौिलक डंपर गाडी पु रिवण.े 

 
४.०० लाख 

 
५००/- 

 
४०००/- 

 
अिधकृत उ पादक/अिधकृत 

िव े ता व िवतरक 
 

िनिवदा भर याचा अं ितम कालावधी िद. १९/०३/२०१८ रोजी दु पारी १५.०० वाजेपयत. 

िनिवदा उघड याचा कालावधी िद. २०/०३/२०१८ रोजी दु पारी १५.०० नंतर  

                                      

      -------sd---------                            -------sd------- 

     ामिवकास अिधकारी                                      सरपंच  

      ामपंचायत माळेवाडी(अ.)                                                                                                    ामपंचायत माळेवाडी(अ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

सिव तर िनिवदा सूचना 
ामपंचायत माळेवाडी(अ.),ता-माळिशरस,िज-सोलापूर 

१४ वा िव  आयोग  

ई-िनिवदा अंतगत खुली िनिवदा सूचना . Purchase/०२/२०१८ 

 
िनिवदा अटी व शत  

िवषय :- मौजे माळेवाडी(अ.) क रता इलेि क चार चाक  हाय ौिलक डंपर गाडी पु रिवणे बाबत... 

अटी व शत  

१. सदर कामाबाबत कोणतीही आगावू  र कम िमळणार नाही.  
२. कामाची ऑडर िद यापासून ३० िदवसा या आत डंपर पु रवणे बंधनकारक राहील.  
३. िनिवदेम ये कोण याही कारची अट अस यास िनिवदा नाकर यात येईल.  
४. कामा या अटी व शत चा भंग झा यास िनिवदाधारकाची बयाणा र कम ज  कर यात येईल.  
५. पु रवठा करायचे सािह य हे नामवंत तथा दजदार कंपनीचे असणे आव यक राहील. 
६. िनिवदा कागदप ाबरोबर आव यक तो तपशील व कारखानदार कशात िन णात आहे याचा तपशील जोडणे आव यक राहील.  
७. पु रवठाधारक हा ISO मानांकन अस यास यास ाधा य िदले जाईल.  
८. िकमान ३ नगरपािलका /नगरपंचायत/ ामपंचायत यांना डंपर पु रिवलेबाबत अनुभव माणप  सादरके यास ाधा य देणेबाबत िवचार 

कर यात येईल.   
९. मागणी केलेले डंपर सव करांसिहत ा.पं  कायालयात पोच करावयाचे आह.े  
१०. िनिवदाधारक हा अिधकृत पु रवठाधारक िकंवा उ पादक असणे आव यक राहील.  
११. िनिवदा भरणा  याने िनिवदेसोबत पॅन काड ची /उ पादक िकंवा अिधकृत िव े ता अस या या माणप ाची सा ांक त झेरॉ स त तसेच 

िव कर मू यविधत कर यां या न दणीचा तपशील सादर करणे अिनवाय आहे.  
१२. डंपर पु रवणेबाबत सिव तर तपशील यासोबत जोडणे अिनवाय राहील. उदा. हाय ोिलक िसि टम, ऑपरेश स ( लोअ रंग & िलि टंग 

),हाय ोिलक िसलेडस,बू स,से टी िफचर, ऑइल टॅ ं क,अँसेसरीज, टाँिबलायजर इ.  
१३. सदर कामासंबधी िनयमानुसार यो य या िकमती या टॅ प पेपरवर करारनामा पूण क न दे याचा आहे.  
१४. िविहत मुदतीनंतर ा  झाले या िनिवदेचा िवचार केला जाणार नाही.  
१५. कोणतेही कारण न देता मागणी केलेली कोणतीही एक अथवा सव िनिवदा र  कर याचे अिधकार ामपंचायतीकडे राखून ठेव यात आलेले 

आहेत. याबाबतचा खुलासा देखील मागता येणार नाही.  
१६. कोण याही बाबी साठी काही तंटा िनमाण झालेस या बाबत यायालयात जाता येणार नाही. 
१७. सदर कामासंबधी आव यक मािहती  ामपंचायतकडून घेऊनच िनिवदा दे याची आहे.  
१८. पु रवठादाराने सदर पु रिवले या मशीनरीचे सु े भाग िकमान ५ वष ा.प.ं या मागणीनुसार पु रव याची हमी िदली पािहजे.  
१९. िनिवदा भरणारा पु रवठादार हा उ पादक अस यास घनकचरा यव थापनास लागणारी उपकरणे िकमान ३ वष िनमाण करत असलेली 

सु िस  व नावलौिकक िमळवलेली असावी.  
२०. सदर वाहनाला डं िपंग सु िवधा असणे बंधनकारक राहील.  
२१. सदर कामासाठी िनिवदा फाम फ  व अनामत र कम ामपंचायत माळेवाडी(अ.) यां चे नावे SBI बँक शाखा माळेवाडी(अ.) म ये थेट 

प तीने (Online) वतं पणे जमा क न यांची पावती िनिवदा कागदप ाम ये जोडावी. नामं जूर िनिवदाधारकाची अनामत र कम 
ामपंचायतचे खाती जमा झालेनंतर मागणीस अनुस न परत कर यात येईल.  

२२. भिव याम ये सेवा उपल ध हो या या ीने कमी अंतरा या प रसरातील पुरवठाधारकास ाधा य देणे बाबत िवचार केला जाईल.  
२३. सदर वाहनाचे पािसंग व इ शुर स क न देणे बंधनकारक राहील.  
२४. ामपंचायतीने मंजू र क न घेतले या वाहनास व कंटेनर यावर ामपंचायतीचे नाव व हणी ( ोगण) टाकणे अिनवाय राहील. 
२४) व रत सेवा िमळणे अपेि त.  



२५) ई  -िनिवदे या अटी शत ं म ये बदल करणे,ा िनिवदापैक,एका िकंवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा ह क 
 िन न वा रीत यांनी राखून ठेवला आहे. 

२६) संि  िनिवदा सूचना व सिव तर सूचना िनिवदा तं ाचा एक भाग राहील. 

       २७) सदर कामाची ई  -िनिवदा भरताना online प तीने भरणा करणेत आलेली रकमेचे चलन असलेिशवाय िनिवदा ा  धरणेत येणार नाही .  

 

 

 

 

             वरील माणे सव अटी व शत  मी वाच या असून या मला मा य आहेत. अटी व शत  मा य अस याबाबत मी खाली वा री करीत 

आह.े  

 

िद.          

 

  िनिवदाधारकाची सही/िश का  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िलफाफा १ म ये जोडणेची कागदप े  

१) ऑनलाइन प तीने िनिवदा व बयाणा र कम भर याची पावती.  

२) िनिवदाधारकाचे पॅन काड ,आयकर भरलेले िववरण प , सन २०१६-१७. 

३) व तु  सेवा कर (GST) माणप , Bank Solvency Certificate.  

४) पु रवठाधारक हा अिधकृत उ पादक िकंवा पु रवठाधारक असलेले माणप .  

५) िनिवदाधारक कंपनी गुणव ा पूण संपूण यव थापनक रता ISO नामां िकत असलेले वै  मुदतीतील माणप  

६) िनिवदाधारकाचा पु रवठा संदभात कोण याही तरावर का या यादीत समावेश नस याबाबतचे वत: चे फमचे लेटरपॅडवर ित ाप .  

७) िनिवदानोिटस मधील अटी व शत  िवना अट मा य असलेबाबत लेटरपॅड अिधकृत घोषणाप  . 

 
िलफाफा २ म ये जोडणेची कागदप े 

१) BOQ फाईलम ये दर न दवून ती उपलोड करावी.  

सव कारचे कर,पोहोच,वाहतूक याचा िवचार क न दर नमूद करावेत.  
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